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ocena Umiejętności i aktywność Wiedza- Uczeń: 

Celująca  - wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza 
program nauczania, 
- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 
- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym 
wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 
- formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco 

uzasadnić, 

- doskonale zna szeroką 
terminologię przedmiotową i 
swobodnie się nią posługuje, 
- potrafi powiązać dzieje 

własnego regionu z historią Polski 

i dziejami powszechnymi. 

Bardzo dobra  - opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane 
programem nauczania, 
- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 
wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i samodzielnie, 
- potrafi współpracować w grupie, 
- aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

- sprawnie, samodzielnie 
posługuje się różnymi źródłami 
wiedzy, 
 

Dobra - nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie 
utrudnia mu to poznawania wiedzy, 
- rozumie genezę, przebieg i skutki wydarzeń historycznych, 
- umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne. 
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych   
 

- poprawnie posługuje się 
prostymi źródłami informacji, 
- posługuje się pojęciami 
historycznymi, 

Dostateczna  - opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające 
mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 
- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 
 

- umie posługiwać się, często pod 
kierunkiem nauczyciela, prostymi 
środkami dydaktycznymi. 

Dopuszczająca - wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy 
nauczyciela, 
- nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. 
 

- wiedzę ucznia charakteryzują 
znaczne braki, ale nie 
uniemożliwia mu to opanowanie 
wiadomości w dalszej edukacji, 

Niedostateczna - nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych 
środków dydaktycznych, 
- nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
 

-nie zna podstawowej 
terminologii historycznej. 
- nie opanował wiadomości i 
umiejętności przewidzianych 
programem nauczania, 

Oczekiwane osiągnięcia absolwenta II etapu edukacyjnego 
I. Wiedza i rozumienie.  
Uczeń:  
1) wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz społeczności lokalnej i regionalnej oraz 
wspólnoty etnicznej i państwowej;  
2) uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych i stosuje je w życiu szkoły oraz grup, w których uczestniczy;  
3) wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej;  
4) przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy władz publicznych; 
5) ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz wybranych spraw międzynarodowych;  
6) wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym publicznego.  
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
 Uczeń:  
1) znajduje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego; 
2) wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z życia społecznego, w tym publicznego. 
 III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.  
Uczeń:  
1) rozpoznaje własne potrzeby i potrzeby innych;  
2) planuje dalszą edukację, uwzględniając swe umiejętności i zainteresowania; 
 3) wyjaśnia związek między godnością a prawami, które mu przysługują;  
4) przedstawia własne prawa i obowiązki; 
 5) powiększa treść własnej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej i obywatelskiej;  
6) rozpoznaje przypadki łamania praw w swoim otoczeniu;  
7) argumentuje zasadność postaw obywatelskich – m.in. odpowiedzialności, troski o dobro wspólne i tolerancji;  
8) rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.  
IV. Komunikowanie i współdziałanie.  
Uczeń:  
1) komunikuje się w sprawach życia społecznego, w tym publicznego, oraz dyskutuje i przedstawia własne argumenty w wybranych sprawach tego 
typu;  
2) rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;  
3) współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;  
4) wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;  
5) korzysta z prostych procedur oraz z możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego – wskazuje, gdzie załatwić proste 
sprawy urzędowe. 
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